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چکیده

امروزه تدوین ارزش های اخالقی در مباحث مدیریتی بخصوص بازاریابی از ارکان مهمای
بشمار میرود بروز رفتار اخالقی زمانی صورت می پذیرد که ارزش های اخالقای بتوانناد مواناع
رفتار اخالقی در سازمان را از بین ببرند(.خدامی و همکاران )1394،بنابراین ،هدف تحقیق حاضار
بررسی ادبیات این حوزه و ارائه مدل اخالقی ارزشی در حوزه مدیریت بازاریابی کارآفرینانه اسات،
در تحقیق حاضر سعی شده است تا از طریق تعریف کاارآفرینی بعناوان منبعای از مناابع مهام و
پایانناپذیر در همه جوامع بشری بحث بشود .منبعی که به توان خالقیت انسانها برمیگاردد.این
منبع از یک سو ارزان و از ساوی دیگار بسایار ارزشامند و پایاانناپاذیر اسات .اماروزه همگاان
دریافتهاند که جوامعی که به منابع انسانی اخالق گرا متکی بودهاند تا به منابع زیرزمینی ،در بلناد
مدت موفقتر بودهاند ،منابع زیرزمینی در کشورهای جهان سوم علیرغم مزیتهاای آن از جملاه
موانع توسعهیافتگی محسوب شده است .در صورتی که عدم وجود این منابع در بعضی از کشورها
باعث شده است تا آنها با استفاده از نیروی فکر ،خالقیت و ابتکار و یا در یک کلمه کاارآفرینی،
از جمله کشورهای پیشرو در جهان کنونی شوند .خصوصا در عصر حاضر که عصر ارزش گرایای،
دانایی و خالقیت و عصر تلفیق اندیشهها و ابتکارات میباشد ،توجاه باه کاارآفرینی در توساعه و
پیشرفت کشورها بسیار اهمیت دارد.
ِِ.1اَّشجایِِکیریَِداراتِِدزارادِ ِِاَّشگدِِآزاِِاسداَ َِاتدِِلامََِِّتحُاُدتَِّتِرا .
ِ.2اسیدَِِّتمدمَِداراتِِدزارادِ ِِاَّشگدِِآزاِِاسداَ َِاتدِِلامَِّتحُاُدتَِّتِرا ِ(َّااْندَِِْئال).
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در این پژوهش از روش آمیخته استفاده شده است که شامل دو بخش کیفی و کمی اسات.
در بخش کیفی پژوهش از ابزار مصاحبه استفاده شده است .اطالعات و دادههاای الزم در بخاش
کیفی از صاحب نظران و خبرگان حوزه اخالق  ،بازاریابی و کارآفرینی به دست آماده اسات .ایان
تحقیق جمعآوری گردیده و سپس با استفاده از روش گرندد تئوری ماورد تجزیاه و تحلیال قارار
گرفته است .مقولههای حاصل از دادههای گردآوری شده ارایه گردیده است.
بدین ترتیب جهت ارائه مدل اخالقای ارزشای در بازاریاابی کارآفریناناه در صانعت میکارو
الکترونیک از رویکرد کیفی و با طرح شیوه اکتشافی استفاده شد .بدین منظور ابتدا باا اساتفاده از
رویکردی کیفی و کدگذاری دادهها ،مدل برای بازاریابی کارآفرینانه در صنعت میکرو الکترونیاک
تدوین شد .لذا در ابتدا بخش کیفی اشاره میشود و بعد بخش کمی تبیین و نتایم پژوهش ارائاه
شده است سپس به بررسی نتایم بخش کمی پرداخته شده است.

واژگان كلیدي
بازاریابی کارآفرینانه ،میکرو الکترونیک ،پژوهش ترکیبی،مدل اخالقی ارزشی.
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طرح مسأله

امروزه علیرغم تحوالت و پیشرفتهای بوجود آمده در زمینههای گوناگون اعم از رشتههای
تربیتی ،تحول در محتوای علوم و فنون مدیریتی ،تدوین روشهاای جدیاد آماوزش  ،توجاه باه
مسائل روانشناختی ،جامعهشناختی و فلسفی و همچنین تحاوالت عظایم در زمیناههاایی چاون
کسب و کار ،مهارتهای عمومی ،تکنیکهای رشد و تقویت حافظه ،نظریههای مربوط تمام علوم
نوین و کهن متاسفانه در زمیناه روشهاای تربیات و رویکردهاا و آماوزش اخالقای و ارزشای،
تالشهای کافی و مفیدی صورت نگرفته است.یعنای رویکردهاا و روشاهای تربیات اخالقای و
ارزشی در عرصه علوم مختلف بخصوص علوم انسانی و مدیریتی بیشترین جای بررسی و تجه را
دارد و بیشترین چالشها و مناقشات را نیز توانسته به خود اختصاص دهد .از طرفی عصر حاضار
که عصر دانایی و خالقیت و عصر تلفیق اندیشهها و ابتکارات میباشاد ،توجاه باه کاارآفرینی در
توسعه و پیشرفت کشورها بسیار اهمیت دارد (زینالعابدین قمای و همکااران 1393 ،چاساتون،1
 .)2017اکنون در عرصه جهانی افراد خالق و مبتکر بهعنوان کارآفرینان منشأ تحوالت بزرگی در
زمینههای گوناگون صنعتی ،تربیتی ،خدماتی و ...شدهاند .مهارتهای کار آفرینانه بطاور گساترده
ای برای هر نوع و اندازه ای از سازمان حیاتی میباشد (رویال 2و همکاران.)2016 ،جان تامپسون
معتقد است که مهارتهای کارآفرینانه نیازی فراگیار و ضاروری بارای تماامی ساازمانها(دولتی
خصوصی داوطلبانه و غیره )...با هر اندازه (بزرگ متوسط و کوچک) اسات(هوگینز و تامپساون،3
 .)2015کارآفرینی از طریق تولید و انتقال دانش و افزایش رقابت در رشد اقتصادی مشارکت دارد
(ناوارو-گارسیا .)2015 ،4کارآفرینی به عنوان یکی از ساز و کارها و معیارهاای پیشارفت و بقاای
سازمانهای (زهرا )2012 ،5امروز بسیار مورد توجه پژوهشگران و مدیران است.
از سوی دیگر ،موجودیت هر سازمان وابسته به بازاریابی است .فروش کاالها در یاک باازار
پر رقابت به مراتب دشوارتر ازتولید آنهاست و دشوارتر از آن رویارویی با رقیبان در یک محیط باه
شدت متغیر است .یکی از مباحثی که در بازاریابی مورد توجه قرار می گیرد ،شناخت نیاز مشاتری
است که با کارآفرینی رابطه نزدیکای دارد (عبادی و فایضبخاشبازرگاان 1381 ،ونوگوپاال،6
 .)2016شواهدی وجود دارد که بیان میکند بازاریابی کارآفرینانه یکی از خصوصیات مثبت بارای
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هرسازمانی است (نیجسن.)2017 ،1اصاطالح بازاریاابی کارآفریناناه بارای توصایف فرآینادهای
بازاریابی شرکتها جهت تعقیب فرصتها در شرایط مبهم بازار و تحت شارایط باا محادودیت در
منابع استفاده میشاود (کولینساون و شااو 2001 ،2کلینتوناگ 3و همکااران .)2015 ،بورلناد و
لوکشین )2004( 4بازاریابی کارآفرینانه را به عنوان اعمال اثربخش یاا اقتبااس نظریاه بازاریاابی
برای نیازهای خاص کسب و کارهای کوچک و متوسط تعریف میکنند.
بنابر این ،با توجه به آنچه گفته شد ،تلفیق این موضوعات مهم در عرصاه ارزش گرایای و
اخالق مداری در حوزه مدیریت بازاریابی و کارافرینی مارا بر آن داشت تا پژوهش حاضر در صدد
ارائه مدل اخالقی ارزشی در بازاریابی کارآفرینانه در صنعت میکرو الکترونیک برآید.
با اجرای این پژوهش امید است بتوان به سه هدف زیر دست یافت:
بتوان بین سازههای مورد مطالعه ،فرضیههای قابل قبولی ارائه نمود که این مهام از لحااظ
نظری و اخالقی حائز اهمیت است.
بتوان راهکارهای عملی در خصوص بازاریابی اخالقی ارزشی کارآفرینانه ،در اختیار مادیران
و کارآفرینان قرار داد.
بتوان مبانی نظری منسجم در خصوص تئوریها ،الگوها ،مدلها و مؤلفهها و ...در خصوص
بازاریابی و کارآفرینی احصاء و تبیین نمود و در اختیار سلسله مراتب مدیران و افاراد ذینفاع قارار
داد.
پیشینه پژوهش
پیشینه نظري :بازاریابی و کاارآفرینی دارای رابطاه متقابال هساتند بازاریاابی چیزهاای
زیادی را برای مطالعه در مورد کارآفرینی فراهم میکند و کارآفرینی به بازاریابی به عناوان کلیاد
عملکرد در شرکت نگاه کند که میتواند به نوآوری و خالقیت منجر شود .بازاریابی کارآفرینانه نیز
به عنوان یکی از جنبههای نوین بازاریابی ،همان اهداف اولیه بازاریابی را با کیفیت باالتر به اجارا
در میآورد (بردبار کوچصفهانی و خانی رودآبادی 1391 ،کوالیک و دولینیک .)2015 ،5این بادان
معناست که برای دستیابی به مزایای اقتصادی و بهرهباردن از ساود اقتصاادی بیشاتر ،بازاریاابی
کارآفرینانه یکی از بهترین روشها میباشد ،که با پیادهسازی این روش نوین بازاریابی ،مایتاوان
به اهدافی باالتر نسبت به بازاریابی سنتی دست یافات (بردباار کوچصافهانی و خاانی رودآباادی،
1. Nijssen
2. Collinson& Shaw
3. Kilenthong
4. Beverland& Lockshin
5. Kowalik & Duliniec
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 1391عشقیراقی 1و همکاران.)2017 ،
بازاریابی کارآفرینانه رابط بین کارآفرینی و بازاریابی و منعکسکننده رفتار کارآفریناناه در
شیوههای بازاریابی یک شرکت می باشد که توسط آن میتوان نوآوری را در فعالیتهای باازار
به کار برد .بازاریابی کارآفرینانه از طریق ارا یه مفاهیم ،ابزار ها و زیرساختهاا بارای از باین
بردن شکاف بین نوآوری و موقعیت بازار نقش بسیار مهمی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار
ایفا می نماید (هیلس و هالتمن .)2011 ،در واقع ،بازاریابی کارآفرینانه مفهاومی اسات کاه باه
دنبال توصیف فرایندهای بازاریابی و شناسایی فرصات هاا در محایط در حاال نوساان بارای
شرکتهای کوچک و متوسط که منابع محدودی در اختیار دارند ،میباشد (ماناسارا و همکااران،
 .)2013همچنین ،بازاریابی کارآفرینانه با بهرهگیری از چشم-انداز گسترده و رویکارد خالقاناه
برای تمرکز بر نوآوری ،مدیریت ریسک و اهرم کردن منابع ،برای توصایف طیاف وسایعی از
فعالیت ها و واکنش ها در کسب و کارهاای کوچاک و متوساط باه کاار مایرود (کورگاون و
همکاران .)2011 ،بازاریابی کارآفرینانه برای آینده کسب و کارها یک راهبرد مهم تلقی میشود
که در برگیرنده توجه به فعالیتهای افراد در شرکت ،یکپارچه سازی اطالعات مشاتری ،هاوش
رقیب ،دانش محصول و ارایه ارزش برتر به مشتریان است (جونز و رولی.)2011 ،
از آنجا که برای هر یک از مفاهیم بازاریابی و کارآفرینی تعااریف مختلفای ارایاه شاده
است ،از اینرو ،تعاریف بیشماری در خصوص مفهوم بازاریابی کارآفریناناه نیاز وجاود دارد باه
نحوی که ،میتوان بیان داشت در این زمینه اتفاق نظار و اجمااع کلای وجاود نادارد (یاونیال،
 .)2012نوایزوگبو و انکام ( )2014بازاریابی کارآفرینانه را شناسایی و بهرهبرداری بیش فعاالنه از
فرصتها به منظور جذب و نگهداری مشتریان سودآور از طریاق اتخااذ رویکردهاای ناوآور باه
مدیریت ریسک ،اهرم کردن منابع و ایجاد ارزش برای مشتری در نظار گرفتاهاناد .باه هماین
منوال ،کرواس و همکاران ( )2010بازاریابی کارآفرینانه را عملکارد ساازمانی و مجموعاهای از
فرآیندهای خلق ارزش و تحویل این ارزش به مشتری در راستای مدیریت ارتباط با مشتری باا
روشهایی میدانند که برای شرکت و ذینفعان آن سودآور است.
بازاریابی کارآفرینانه به عنوان مجموعهای از فرایندها شناخته میشود کاه باه برقاراری
ارتباط با مشتریان ،ایجاد ارزش و هدایت مؤثر کسب و کارها در محیط هاای در حاال نوساان
کمک می کند .از آنجایی که مشابه بسیاری از مفاهیم علوم اجتماعی ،بازاریابی کارآفرینانه نیز
یک مفهوم چند بعدی است ،محققان و دانشمندان مختلف هر یک ابعاد و مولفههای متعددی
را برای آن در نظر گرفتهاند .به عنوان نمونه ،مورت و همکاران ( )2012چهار استراتژی اصلی
1. Eshghiaraghi
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بازاریابی کارآفرینانه را فرصتشناسی ،برقراری ارتباط نزدیک با مشتری ،افزایش منابع و ارایاه
محصوالت نوآورانه با در نظر گرفتن نیازهای پویای مشتریان شناسایی نماوده اناد .از طرفای
جونز و رولی( )2011در مطالعه خود به مدلی برای بازاریابی کارآفرینانه دست یافتناد کاه ایان
مدل شامل مؤلفههای مشتری مداری ،گرایش به کارآفرینی ،گرایش به نوآوری و جهت گیری
بازاریابی است .به همین ترتیب ،موریس و همکاران ( )2002برای بازاریاابی کارآفریناناه ابعااد
پیش دست بودن ،ریسکپذیری ،نوآوری ،فرصتگرایی و ایجاد ارزش از گارایش بنگااههاا باه
کارآفرینی و اهرم کردن منابع و مشتری گرایی از گرایش بنگاه ها به بازاریابی ر ا مطرح کرده
اند که در بسیاری از مطالعات به کار گرفته شده است (میلز و داروچ 2006 ،بچارر و همکااران،
 2013رضوانی و خزایی 2013 ،نیهام و همکاران 2013 ،نیوزوگبو و انوکام.)2014 ،
پیشینه تجربی :یانگ 1و گابریلسون ( )2017در پژوهشی به بررسی بازاریابی کارآفریناناه
شرکتهای بین المللی با تکنولوژی جدید کسب و کار جدیاد پرداختناد .یاک مطالعاه کیفای باا
کارآفرینان نشان داد که ماهیت تکراری ،افزایشی و خالقانه فرآیندها و تصامیم گیاری بازاریاابی
نقش مهمی در کارآفرینی در بازاریابی شرکت های بین المللی با تکنولوژی جدیاد کساب و کاار
جدید.
پان ( )2017در پژوهشی به توریسام کاارآفرینی باینالمللای باا تأکیاد بار ایجااد الگاوی
شایستگی کارآفرینان بینالمللی بر اساس نظریه داده بنیاد پرداختند .این پاژوهش باا اساتفاده از
نظریه داده بنیاد انجام شاد .شارکتکننادگان در پاژوهش متخصصاان کاارآفرینی بودناد .روش
گردآوری دادهها مصاحبه بود .نتایم نشان داد دانش حرفهای مدیران ،مهارت زبان ،دانش کسب و
کار بینالمللی ،شایستگیهای مدیران کارآفرینی ،توانایی شناخت بازار ،توانایی یکپاارچگی مناابع،
توانایی غلبه بر ریسک ها ،توانایی ارتباا باا جامعاه ،تواناایی یاادگیری ،شخصایت ،خودمختااری،
نوآوری ،تغییر ،اشتیاق رقابت و روحیه پیشرفت از مهمترین عوامل مؤثر بر کارآفرینی هستند.
کیلونتونگ 2و همکاران ( )2016در پژوهشی به بررسی تأثیر سن شرکت ،انادازه شارکت و
بنیانگذار شرکت بر رفتارهای کارآفرینی در بازاریابی پرداختند 752 .نفر از صاحبان کسب و کارهاا
در پژوهش شرکت کردند .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از مدل معادالت ساختاری استفاده کردند.
نتایم نشان داد که اندازه شرکت و سن شرکت بر کاارآفرینی در بازاریاابی تأثیرگاذار هساتند اماا
پایگاه مدیران شرکتها بر کارآفرینی در بازاریابی تأثیرگذار نیست.
حبیبزاده و همکاران ( )2016در پژوهشی به شناسایی و رتبهبندی عاملهای تأثیرگذار بار
بازاریابی کارآفرینانه جهت تسهیل صاادرات پرداختناد 387 .نفار از کارآفریناان شاهر تهاران در
1. Yang &Gabrielsson
2. Kilenthong & Hills
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پژوهش شرکت کردند .نتایم پژوهش نشاان داد کاه مهمتارین عوامال کاارآفرینی در بازاریاابی
صادرات عبارتند از هوش رقابتی ،مزیت رقابتی ،عاملهای بیرونی و عاملهای درونی.
لی )2016( 1در پژوهشی به بررسی تأثیر همسویی جهتگیری کارآفریناناه و جهاتگیاری
بازاریابی بر عملکرد شرکت در تاایوان پرداختناد .نتاایم پاژوهش تاأثیر همساویی کاارآفرینی –
بازاریابی بر عملکرد شرکت را مورد تأیید قرار داد.
کیلونتونگ 2و همکاران ( )2015در پژوهشی به بررسی ابعاد بازاریابی کارآفرینانه پرداختناد.
بر اساس ادبیات تحقیق  6عامل را به عنوان عوامال زیربناایی رفتارهاای بازاریاابی کارآفریناناه
شناسایی کردند :جهتگیری رشد ،جهتگیری فرصات ،تمرکاز مشاتری ،خلاق ارزش از طریاق
شبکهها ،تحلیل بازار غیررسمی و نزدیکی به بازار.
نیکفرجام و ظریفی ( )2015در پژوهشی به بررسی اکتشاف تأثیرات عاملهاای بازاریاابی
کارآفرینانه بر کسب و کارهای کوچک پرداختند .جامعه آماری پژوهش شرکتهای صنایع غذایی
در ایران بودند که  249نفر از کارشناسان آنان در پژوهش شرکت کردند .روش اجارای پاژوهش
توصیفی پیمایشی بود .نتایم نشان داد که پنم عامل تأثیرگذار بر کارآفرینی در بازاریاابی عبارتناد
از :رویکرد نوآورانه ،بازاریابی انعطافپذیر ،منابع  ،استراتژی و محصول.
میلز 3و همکاران ( )2015در پژوهشی به بررسی تأثیر فرآینادهای بازاریاابی کارآفریناناه و
خودکارآمدی کارآفرینانه بر آسیبپذیری اجتمااعی ،ریساک و تاابآوری پرداختناد .نتاایم تاأثیر
فرآیندهای بازاریابی کارآفرینانه و خودکارآمدی کارآفرینانه بر آسیبپاذیری اجتمااعی ،ریساک و
تابآوری را مورد تأیید قرار داد.
رضوانی و خزایی ( ) 2014در پژوهشی باه ارزیاابی ابعااد بازاریاابی کارآفریناناه مطاابق باا
ویژگیهای مؤسسات یعنی سن و اندازه پرداختند .هادف پاژوهش حاضار ایان باود کاه چگوناه
استفاده از بازاریابی کارآفرینانه به عنوان نتیجه سن و اندازه مؤسسات آموزش عالی متفاوت است.
نتایم نشان داد که بر اساس سن و اندازه مؤسسات در ابعاد بازاریابی کارآفرینانه تفاوت وجود دارد.
سارما 4و همکاران ( )2013در پژوهشی به بررسی تأثیر بازاریابی کارآفرینانه و توسعه کسب
و کار بر پایداری کسب و کار پرداختند .روش اجرای پژوهش توصیفی پیمایشی بود .جهت تجزیه
و تحلیل دادهها از مدل معادالت ساختاری استفاده کردند .نتایم نشان داد بازاریابی کارآفرینانه بار
توسعه کسب و کار و پایداری کسب و کار تأثیر مثبت و معناداری دارد .توساعه کساب و کاار بار
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پایداری کسب و کار تأثیر مثبت و معناداری دارد.
صفری و همکاران( ،)1396در پژوهشی که با هدف بررسی تأثیر بازاریابی اخالقی در تمایل
به خرید مصرفکننده اینترنتی با توجه به متغیر نماد اعتماد الکترونیکی صورت گرفته است .ایان
تحقیق با استفاده از روش توصیفی -پیمایشی اجرا شده و جامعة آماری پژوهش شاامل کااربران
یکی از شبکههای اجتماعی در سال  1395میباشد که با استفاده از روش نموناهگیاری تصاادفی
ساده 350 ،پرسشنامه توزیع ،دریافت و مورد ارزیابی قرارگرفت .جهت جمعآوری اطالعات ،از ابزار
پرسشنامه بهره گرفته شده است .به منظور تحلیل دادهها از نارمافزارهاای  Amos ، SPSSو
همچنین از روشهای آماری تحلیل رگرسیون و معادالت ساختاری اساتفاده شاد .نتاایم تحقیاق
الگوی مفهومی ارائه شده را تأیید نمود و نشان داد کاه بازاریاابی اخالقای بار تمایال باه خریاد
مصرفکنندگان اینترنتی باتوجه به ضریب تاثیر 0/90تاثیر مثبات و معنااداری دارد )، (P<0.05
بازاریابی اخالقی بر تمایل به خرید مصرفکنندگان اینترنتی باتوجه به متغیر تعدیلگر نماد اعتمااد
الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری دارد ) ، (P<0.05نتایم مدل معادالت ساختاری نیاز نشاان
داد که مؤلفه صداقت و پایبندی به تعهدات بیشترین ضریب تأثیر را بر تمایل به خریاد مصارف-
کننده دارد .نتایم تحقیق به فروشگاههای مجازی پیشنهاد میکند که تائید فروشگاههای اینترنتی
توسط یک مؤسسه ثالث دارای اهمیت میباشد زیرا که تاأثیر زیاادی در جلاب اعتمااد مراجعاه
کنندگان خواهد داشت.
خدامی و همکاران( )1394در مقاله ای با هدف تدوین ارزش های اخالقی در ساازمان هاا
برای بروز رفتار اخالقی کارکنان سازمانی اذعان داشتند که بروز رفتار اخالقی زمانی صورت می
پذیرد که ارزش های اخالقی بتوانند موانع رفتار اخالقای در ساازمان را از باین ببرناد .بناابراین،
هدف تحقیق حاضر بررسی ادبیات این حوزه و ارائه مدلی جهت ارزیابی تحقق این هادف اسات،
در تحقیق حاضر سعی شده است تا از طریق تعریف متغیرهای میانجی موثر بار رفتاار اخالقای و
بررسی پیامدهای ارزش های اخالقی در سازمان مدلی طراحی شود که بتواند نقاش ارزش هاای
اخالقی سازمانی در بروز رفتار اخالقی کارکنان را بررسی نماید .روش :تحقیق حاضر از نظر هدف
کاربردی و از نظر روش توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری تحقیق پرسنل باناک ملات در
شهر تهران بوده و تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کندال و روش نموناه گیاری تصاادفی
ساده  350پرسنل بود .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه استاندارد می باشد و جهت آزمون مدل
از مدل تحلیل مسیر و مدل معادالت ساختاری استفاده گردید .یافته ها :مبتنی بر شاخص ضرایب
معناداری مشخص شد که ارزش های اخالقی با هر ساه بعاد عادالت ساازمانی رابطاه مثبات و
معناداری دارند .از ابعاد عدالت سازمانی تنها بعد عدالت تعاملی باا هار دو بعاد تعهاد ساازمانی و
رضایت شغلی ارتباط دارد و بعد عدالت رویه ای نیاز تنهاا باا تعهاد ساازمانی رابطاه دارد .تعهاد
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سازمانی و رضایت شغلی نیز هردو با رفتار اخالقی رابطه مثبت دارند .نتیجه گیری :مدل تحقیاق
مورد تائید قرار گرفت که این مساله نشان می دهد :ارزش های اخالقای ساازمان مای توانناد از
طریق ایجاد عدالت سازمانی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی منجار باه رفتاار اخالقای کارکناان
شوند.
عباس نژاد( )1391در مقاله بازاریابی اخالقی،بیان میدارد کاه ناوعی ارتبااط متقابال میاان
فروشنده و مشتری به عنوان شکل خاصی از بازاریاابی بوجاود مای آیاد و درنتیجاه فروشانده و
مشتری هردو برنتیجه فروش تاثیر میگذارند فروشنده بعناوان اولاین راباط ساازمان تااثیر قابال
توجهی برادرا مشتری از قابل اتکابودن سازمان ارائه دهنده خدمات و ارزش خادماتش ونهایتاا
منافع مشتری درابقای رابطه خود باسازمان متبوع فروشنده دارد هدف از تحقیاق حاضار بررسای
بازاریابی اخالقی بوده و ازنوع تحقیقات مروری می باشد .باتوجه به نتایم پیشانهادات ذیال ارایاه
میگردند پیاده سازی اخالق بازاریابی هنجاری و توصیفی باا برگازاری دوره هاا و کارگااه هاای
مختلف تشکیل انجمنی برای نظارت براخالقیات فروش خدمات باانکی باروز نماودن اطالعاات
بازاریابان بصورت روزانه یا هفتگی ایجاد تنوع درخدمات بانکی اهمیت دادن باه خادمات پاس از
فروش.
فراهانی ،شعبانی و غفاری ( )1391در پژوهشی به بررسای تاأثیر گارایش باه کاارآفرینی و
اطالعات بازاریابی بر عملکرد شرکتهای کوچاک و متوساط اساتان مرکازی پرداختناد .جامعاه
آماری در این تحقیق مشتمل بر مدیران و کارشناسان فاروش شارکتهاای کوچاک و متوساط
استان مرکزی بودند 250 .پرسشنامه در بین آنان توزیع شد که  229پرسشنامه مودر تحلیل قارار
گرفت .نتایم نشان داد که گرایش به کارآفرینی نقش مهمی در ارتقای عملکارد شارکتهاا دارد.
هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق اثرگذاری بر بهرهبرداری از اطالعاات بازاریاابی بار
عملکرد شرکتها تأثیرگذار است.
گالبی و همکاران ( )1390در پژوهشی به مفهومپردازی نقش فارد کاارآفرین در بازاریاابی
کسب و کارهای خانگی محور پرداختناد .چاارچوب پژوهشای در ایان مطالعاه ،رویکارد تحقیاق
ترکیبی کیفی -کمی است .در مرحلاه اول ،گاردآوری داده هاا باا باه کاارگیری مصااحبه هاای
اکتشافی و نیمه ساختار یافته ،به همراه طرح سواالت باز باا  12کاارآفرین و مالاک بنگااه هاای
خانگی انجام شد .در مرحله دوم با اعمال رویکرد کمی و ارسال پرسشنامه به هفتاد و هفت کسب
و کار خانگی به گردآوری اطالعات پرداخته شد .یافته های پژوهش حاکی از آن اسات کاه فارد
کارآفرین با بهره گیری از توانایی ها و ویژگی های فردی خود ،و به کارگیری تجارب و تکنیاک
های کاری ،قوه شهود و ادراکات شخصی ،عملکردهای بیش فعاالنه و پایبندی به اصول اخالقی
در بازار سعی در کسب سود بیشتر و ارائه ارزشی باالتر نسبت به سایر رقبا برای مشاتریان اولیاه/
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ثانویه خود دارد.
مرادنژادی و همکاران ( )1386در پژوهشی به تحلیل سازههای مؤثر بر توسعه کارآفرینی در
واحدهای تولیدی گلخانهای در ایران پرداختناد .نموناه آمااری ایان پاژوهش تعاداد  142نفار از
کارآفرینان واحدهای گلخانه ای بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای باا
انتساب متناسب از هشت منطقه کشور انتخاب و با ابزار پرسشانامه ماورد مطالعاه قارار گرفتناد.
ضریب آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه ها محاسبه گردیده است کاه در ایان
پژوهش برابر با  0.85محاسبه شده است که حاکی از پایایی مناسب ابازار پاژوهش باوده اسات.
روایی محتوایی پرسشنامه نیز با نظر خواهی از کارشناسان و اساتید مرتبط با موضوع تاییاد شاده
است .نتایم حاصل از تحلیل رگرسیونی نشان داده است که محایط اقتصاادی ( ،)%34.6ویژگای
های روان شناختی ( ،)%11.1پویایی محیط ( ،)%2.29دسترسی به منابع ( ،)%2.1مهارت بازاریابی
( ،)%2.47محیط اکولوژیکی ( )%1.39و عالقه باه کشااورزی ( )%1.59بار توساعه کاارآفرینی در
واحدهای تولیدی گلخانه ای موثر بوده اند.
روش شناسی پژوهش
روش تحقیق پژوهش حاضر ترکیبی (کیفی و کمی عددی) از نوع اکتشافی اسات .توضایح
اینکه پژوهش های ترکیبی نوعی استراتژی پژوهشی یا روش شناسی برای گاردآوری ،تحلیال و
ترکیب دادههای کمی و کیفی است که برای فهم مسایل پژوهشی در زمان انجام یاک پاژوهش
مورد استفاده قرار می گیرد (کرسول و کرا  .)2007 ،از طارف دیگار رویکارد پژوهشای حاضار
ترکیبی اکتشافی بوده است .در طرح های تحقیق ترکیبی اکتشافی ،محقق بر آن است که دربااره
یک پدیده یا موقعیت نامعین اطالعات اساسی و دقیقی کشف کند.
تعریف پاول 1نظریه زمینه ای ،روشی است که نظریه ها ،مفاهیم ،فرضیه ها و قضایا را باه
جای استنتا از پیش فرض های قبلی ،سایر پژوهش ها یا چارچوب های نظری موجود ،به طاور
مستقیم از داده ها کشف می کند .زمانی که گردآوری و تحلیل داده ها متوقف شد ،نظریه بدست
آمده ،در عمیقی در ارتباط با موجودیت های مورد مطالعه فراهم می کند .این کار ،نظریه را به
عنوان یک فرایند ،مورد تاکید قرار می دهد ،یعنای باه جاای یاک فاراورده تکمیال شاده ،آن را
موجودیتی پیوسته در حال تکوین تلقی می کن در طرح تحقیق ترکیبی اکتشافی در این تحقیاق
ابتدا از طریق روش تحقیق کیفی اطالعات مورد نیاز برای ارائاه مادل کاارآفرینی در بازاریاابی
گردآوری شده و روابط آنان مشخص میشود .این شناخت اولیاه امکاان صاورت بنادی فرضایه
(هایی) در رابطه با مدل بازاریابی کارآفرینانه فراهم میکند .پس از این مرحله محقق باه منظاور
1. Powell
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آزمودن فرضیات تدوین شده با استفاده از روشهاای تحقیاق کمای یعنای معاادالت سااختاری،
داده های حاصل از مرحلة کیفی را آزمون کرده و اعتبار مدل مفهومی پژوهش را ماورد سانجش
قرار می دهد .بنابراین به منظور انجام پژوهش ترکیبی ابتدا دادههای کیفی جهت موشکافی پدیده
مورد بررسی ،جمع آوری و سپس دادههاای کمای در جهات تعیاین ناوع رواباط میاان متغیرهاا
گردآوری و تحلیل میشوند .در روش تحلیل دادههای کیفی از روش کدگذاری باز ،تولید مفااهیم
اولیه ،تولید مقولههای عمده ،کدگذاری محوری و ارتباط علی بین مقوله هاا ،تعیاین مقولاههاای
فرآیندی ،زمینه ای و فرآیندی کدگذاری گزینشی و انتخاب و تعیین مقوله هسته محوری استفاده
می شود .پس از این مرحله محقق به منظور آزمودن مدل تادوین شاده باا اساتفاده از روشاهای
تحقیق کمی یعنی معادالت ساختاری ،اعتبار مدل مفهومی پژوهش را مورد سنجش قرار میدهد.
پژوهشگرانی کاه از روش ترکیبای اساتفاده مایکنناد از دادههاای کمای و کیفای بارای
پاسخگویی به سؤال یا مجموعهای از سؤالها بهره میگیرند .این ترکیب روشها شاامل جماع-
آوری ،تحلیل و ترکیب دادههای کمی و کیفی در بررسیهاای منفارد یاا چناد مرحلاهای اسات
(هانسون ،کرسول ،پالنوکالر و پتسکا .)2005 ،1روشهای آمیخته ،حوزه غنای بارای ترکیاب
دادهها محسوب میشود .زیرا با این شیوه ،واژگان ،تصویر و روایتها میتوانند برای اضافه کردن
معنا به اعداد به کاار روناد (جانساون و انوگباوزی .)2004 ،2مفروضاة اساسای در تعریاف روش
ترکیبی این است که ترکیب کردن رویکردهای کمی و کیفی در مقابل اساتفاده از یاک رویکارد
(کمی و کیفی) در و شناخت بهتری از مسئله تحقیق ارائه میدهد .از طرفای دیگار از آنجاایی
که در تحقیق حاضر سعی شده است که به ارائه مادل اخالقای ارزشای در بازاریاابی کارآفریناناه
پرداخته شود ،میتوان این پژوهش را از لحاظ هدف تحقیق از نوع تحقیقات کااربردی باه شامار
آورد.
یافته هاي پژوهش
هدف از کدگذاری گزینشی ایجاد رابطه بین مقوله های تولیاد شاده (در مرحلاه کدگاذاری
محوری) است .این عمل معموال بر اساس الگوی پاردایم انجام میشود و به نظریه پارداز کماک
می کند تا فرایند نظریه پردازی را به سهولت انجام دهد .اساس ارتباط دهی در کدگذاری محوری
بر بسط و گسترش یکی از مقولهها قرار دارد.
در مرحله کدگذاری گزینشی پژوهش حاضر ،ارتباط مقوله اصلی با سایر مقوالت مشاخص
شد .در این مرحله ،طبقات اصلی و فرعی با یکدیگر مرتبط شدند تا مفاهیم نظری به منظور ارائه
مدلی برای بازاریابی کارآفرینانه در صنعت میکرو الکترونیک توسعه یابند .این اقدامات باعث شاد
1. Hanson, Creswell, Plano Clark & Petska
2. Johnson & Onwuegbuzie
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تا پژوهشگر بتواند مفاهیم به دست آمده در مراحل کدگذاری باز و محوری را یکپارچاه کناد و از
آنها به منظور ت ارائه مدلی برای بازاریابی کارآفرینانه در صنعت میکرو الکترونیک استفاده کناد.
به این منظور در قالب روش تحقیق کیفی ،باا اساتفاده از پاارادیمی کاه کاوربین و اساتراس
( )2007ارائه کردهاند نقش مقوالت استخرا شده را در قالب مدل پارادایمی شناسایی نماودیم.
مدل پارادایمی دارای اجزای زیر است:

واقعه یا رویداد اصلی است که حاصل تعامل میان شرایط متفاوت است .بر این اسااس در
پژوهش حاضر بازاریابی کارآفرینانه به عنوان پدیده کانونی یا مقوله محوری مطرح شدهاند.
شرایط علی :قیمتگذاری ،مدیریت منابع ،فناوری ،ویژگایهاای بنگااه کاارآفرین ،کیفیات
محصوالت و قابلیتهای درونسازمانی
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شرایط علی مجموعهای از وقایع و شرایط است که بر مقوله محوری اثر میگذارند .شارایط
علی رویدادها و وقایعی هستند که از نظر زمانی مقدم بر پدیده اصلی هستند .ایان شارایط باعاث
ایجاد و توسعه پدیده یا مقوله محوری میشاوند .از میاان مقولاههاای موجاود" ،قیماتگاذاری،
مدیریت منابع ،فناوری ،ویژگیهای بنگاه کاارآفرین ،کیفیات محصاوالت و قابلیاتهاای درون-
سازمانی" به عنوان عللی تلقی می شوند که نقش فعال در ارائه مدلی برای بازاریاابی کارآفریناناه
در صنعت میکرو الکترونیک داشته و تا این عوامل مهیا نشوند الگویی برای بازاریابی کارآفریناناه
در صنعت میکرو الکترونیک شکل نمیگیرد.
راهبردها :قابلیت فروش ،قابلیت بازاریابی محصوالت و مشتریمداری
منظور از راهبردها در رویکرد زمینه بنیاد اقدامات هدفمندی هستند که راهحالهاایی بارای
پدیده مورد نظر فراهم میسازند و منجر به ایجاد پیامدها و نتایم میشوند .مهمترین راهبردهاای
اتخاذ شده در این پژوهش عبارتند از :قابلیت فروش ،قابلیات بازاریاابی محصاوالت و مشاتری-
مداری.
بستر زمینه :عوامل اجتماعی و ماهیت ویژه صنعت
شرایط بستر مجموعه شرایطی هستند که زمینه پدیده مورد نظر را فراهم مایساازند و بار
رفتارها و کنشها تأثیر میگذارند .شرایط بستر ،مقوله محوری و نتایم منتم از آن را تحات تاأثیر
قرار می دهد .شرایط بستر در پژوهش کنونی شامل عوامل اجتماعی و ماهیت ویژه صنعت هستند.
شرایط مداخلهگر :منابع مالی و سیاستگذاری دولت ،ارزشهای اخالقی
شرایط مداخلهگر شرایطی ساختاری هستند که به پدیده مورد نظر تعلق دارند و بر راهبردها
اثر میگذارند .شرایط مداخلهگر راهبردها را درون بستر خاصی محادود یاا تساهیل مایکنناد .در
پژوهش حاضر منابع مالی و سیاستگذاری دولت به عنوان شرایط مداخله گر مدل پارادایمی مورد
توجه قرار گرفتهاند.
پیامدها :اشتغال و عملکرد بازار
پیامدها نتایجی هستند که از راهبردها و کنشهای مربوط به پدیده مورد نظر حاصل مای-
شوند .هر جا کنش /واکنشی در پاسخ به امر یا مسئلهای یاا باهمنظاور اداره و حفاظ ماوقعیتی از
سوی فرد یا افرادی انتخاب شوند پیامدهایی پدید می آید .برخی از این پیامدها خواساته و برخای
ناخواستهاند .پیامد پژوهش حاضر عبارتند از :اشتغال و عملکرد بازار.
بخش کمی
در این بخش ابتدا به تحلیل تأییدی ابزارهای پژوهش پرداخته شده است ،در ادامه شاخص
های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) متغیرهای پژوهش گازارش شاده اسات ،ساپس باه
منظور بررسی روابط علی میان متغیرها ،از روش معادالت ساختاری استفاده شده است .در نهایت
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به جهت اولویتبندی متغیرهای تحقیق از آزمون فریدمن استفاده گردیده است.
جدول  :1-رتبهبندی متغیرهای تحقیق مدل بازاریابی کارآفرینانه
رتبه
نتیجة آزمون
1
11/63
کیفیت محصوالت
2
11/14
ارزشهای اخالقی
3
11/12
قیمتگذاری
4
10/17
ویژگیهای مدیران بنگاه کارآفرین
5
8/81
مدیریت منابع
6
8/38
قابلیتهای درونسازمانی
7
8/33
قابلیت بازاریابی محصوالت
8
8/18
مشتریمداری
9
7/94
منابع مالی
10
7/28
ویژگیهای کارکنان بنگاه کارآفرین
11
6/88
عوامل اجتماعی
12
6/74
قابلیت فروش
13
6/26
سیاستگذاری دولت
14
6/15
ویژگیهای سازمانی بنگاه کارآفرین
15
6/13
عوامل فناوری
16
6
ماهیت ویژه صنعت
آماره آزمون (آزمون فریدمن)
سطح معنیداری
درجه آزادی
خی دو
0/001
14
595/794
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بقث
سؤال پنجم :بین متغیرهای مدل زمینهای بازاریابی کارآفرینانه در صنعت میکروالکترونیاک
چه ارتباطی وجود دارد؟
بعد از بخش کیفی فرضیههایی تدوین شد که ارتبااط باین متغییار هاای مادل زمیناه ای
بازاریابی کارآفرینانه در صنعت میکرو الکترونیک را بیان می کند.
فرضیه اول :قیمتگذاری بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر دارد.
نتایم نشان داد قیمتگذاری بر بازاریاابی کارآفریناناه تاأثیر مثبات و معنااداری دارد .ایان
یافتهها با نتایم پژوهشهای یانگ و گابریلسون ( ،)2017کیلونتونگ و همکاران ( ،)2015نیاک-
فرجام و ظریفی ( ،)2015میلز و همکاران ( ،)2015رضوانی و خزایی ( ،)2014ساارما و همکااران
( ،)2013فراهانی ،شعبانی و غفاری ( )1391و گالبای و همکااران ( )1390همخاوانی دارد .ایان
یافته بیانگر این است که استراتژی قیمتگذاری بهینه ،سود بهینه ،استفاده از روشهای مناساب
برای کاهش هزینه و ارائه خدمات با کیفیت با قیمت مناسب بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
فرضیه دوم  :ارزشهای اخالقی بر بازاریابی کارآفرینانه تاثیر دارد.
نتایم نشان داد ارزشهای اخالقی بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر مثبت و معنااداری دارد .ایان
یافتهها با نتاایم پاژوهشهاای خادامی و همکااران ( ،)1394عبااس ناژاد ( ، )1391صافری و
همکاران( )1396همخوانی دارد .این یافته بیانگر این اسات کاه اساتراتژیهای اخاالق گرایاناه و
ارزش مدارانه با توجه به بسترسازی های الزم و کافی بارای ایجااد شارایط عملکارد اخالقای و
مسئولیت پذیری اخالقی در عملکرد درست بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه سوم :مدیریت منابع بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر دارد.
نتایم نشان داد مدیریت منابع بر بازاریابی کارآفریناناه تاأثیر مثبات و معنااداری دارد .ایان
یافتهها با نتایم پژوهشهای کیلونتونگ و همکاران ( ،)2016حبیبزاده و همکااران ( ،)2016لای
( ،)2016کیلونتونگ و همکاران ( ،)2015نیکفرجام و ظریفی ( ،)2015میلز و همکااران (،)2015
رضوانی و خزایی ( ،)2014سارما و همکاران ( )2013و گالبی و همکاران ( )1390همخوانی دارد.
این یافته بیانگر این است که سازماندهی منابع ،بهرهوری مناابع ،کنتارل مناابع و ارتقااء کیفای
منابع انسانی بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه چهارم :عوامل فناوری بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر دارد.
نتایم نشان داد عوامل فناوری بر بازاریابی کارآفرینانه تاأثیر مثبات و معنااداری دارد .ایان
یافتهها با نتایم پژوهشهای یانگ و گابریلسون ( ،)2017پاان ( ،)2017کیلونتوناگ و همکااران
( ،)2016میلز و همکاران ( ،)2015رضوانی و خزایی ( ،)2014سارما و همکاران ( ،)2013فراهانی،
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شعبانی و غفاری ( )1391و گالبی و همکاران ( )1390همخوانی دارد .این یافته بیانگر این است
که قابلیت حصول فناوری ،زیرساختهای فنی ،وجود مراکز آموزش فناوری و وجود صنایع مکمل
بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه پنجم :ویژگیهای سازمانی بنگاه آفرین بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر دارد.
نتایم نشان داد ویژگیهای سازمانی بنگاه آفرین بر بازاریاابی کارآفریناناه تاأثیر معنااداری
ندارد .این یافته بیانگر این است که شهرت سازمانی ،اندازه بنگااه ،اساتفاده از فنااوری هوشامند
توسط بنگاه ،وجود واحد تحقیق و توسعه ،برندسازی شرکتی ،اهداف بنگاه ،ظرفیت جذب دانش و
فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر معناداری ندارد.
فرضیه ششم :ویژگیهای کارکنان بنگاه آفرین بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر دارد.
نتایم نشان داد ویژگیهای کارکنان بنگاه آفارین بار بازاریاابی کارآفریناناه تاأثیر مثبات و
معناداری دارد .این یافتهها با نتایم پژوهشهاای کیلونتوناگ و همکااران ( ،)2016حبیابزاده و
همکاران ( ،)2016لی ( ،)2016کیلونتونگ و همکااران ( ،)2015نیاکفرجاام و ظریفای (،)2015
میلز و همکاران ( ،)2015رضوانی و خزایی ( ،)2014سارما و همکاران ( ،)2013فراهانی ،شاعبانی
و غفاری ( )1391و گالبی و همکاران ( )1390همخوانی دارد .این یافته بیاانگر ایان اسات کاه
تحصیالت دانشگاهی کارکنان ،قابلیت همکاری تیمی ،دانشمحور بودن کارکنان ،مهاارت تولیاد
کارکنان ،خودکارآمدی کارکنان ،تابآوری کارکنان ،داشتن هاوش رقاابتی ،قابلیات حال مساأله
کارکنان ،توفیقطلبی و تحمل ابهام کارکنان بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه هفتم :ویژگیهای مدیران بنگاه آفرین بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر دارد.
نتایم نشان داد ویژگیهای مدیران بنگاه آفارین بار بازاریاابی کارآفریناناه تاأثیر مثبات و
معناداری دارد .این یافتهها با نتایم پاژوهشهاای حبیابزاده و همکااران ( ،)2016لای (،)2016
کیلونتونگ و همکاران ( ،)2015نیکفرجام و ظریفی ( ،)2015میلز و همکاران ( ،)2015رضاوانی
و خزایی ( ،)2014ساارما و همکااران ( ،)2013فراهاانی ،شاعبانی و غفااری ( )1391و گالبای و
همکاران ( )1390همخوانی دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت که داشتن شهرت ،خوشنامی و
میزان مقبولیت ،خلاق رویادادها ،تادوین راهبردهاای برناماهریازی ،نظاارت و کنتارل ،ذهنیات
کارآفرینانه ،نگرش کارآفرینانه ،مخاطرهپذیری ،خلق ارزش ،شناساایی فرصاتهاای کارآفریناناه،
خالق و نوآور بودن ،داشتن هوش کسب و کار و استقالل طلبی بار بازاریاابی کارآفریناناه تاأثیر
مثبت و معناداری دارد.
فرضیه هشتم :کیفیت محصوالت بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر دارد.
نتایم نشان داد کیفیت محصوالت بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری دارد .ایان
یافتهها با نتایم پژوهشهای یانگ و گابریلسون ( ،)2017پاان ( ،)2017کیلونتوناگ و همکااران
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( ،)2016حبیبزاده و همکاران ( ،)2016لی ( ،)2016کیلونتوناگ و همکااران ( ،)2015فراهاانی،
شعبانی و غفاری ( )1391و گالبی و همکاران ( )1390همخوانی دارد .در تبیین این یافتاه مای-
توان گفت که دوام و ماندگاری محصول ،توجه ویژه باه طراحای محصاول ،توساعه محصاوالت
جدید ،چرخه عمر محصول ،بستهبندی محصوالت ،بهبود موقعیت رقابتی محصول ،داشتن ساابقه
کیفیت محصول و برندسازی محصول بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه نهم :قابلیت درونسازمانی بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر دارد.
نتایم نشان داد قابلیت درونسازمانی بر بازاریابی کارآفرینانه تاأثیر مثبات و معنااداری دارد.
این یافتهها با نتایم پژوهشهای کیلونتونگ و همکاران ( ،)2016حبیبزاده و همکااران (،)2016
لی ( ،)2016کیلونتونگ و همکااران ( ،)2015نیاکفرجاام و ظریفای ( ،)2015میلاز و همکااران
( ،)2015رضوانی و خزایی ( ،)2014سارما و همکاران ( ،)2013فراهانی ،شعبانی و غفاری ()1391
و گالبی و همکاران ( )1390همخوانی دارد .در تبیین این یافته میتاوان گفات کاه نزدیکای و
ساخت روابط شخصی با کارکنان ،روابط شخصی میان کارکنان ،جلسات دوساتانه باا کارکناان و
ارتباطات غیراداری بر بازاریابی کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه دهم :ماهیت ویژه صنعت بر مشتریمداری ،قابلیت بازاریابی محصوالت و قابلیات
فروش تأثیر دارد.
نتایم نشان داد ماهیت ویژه صنعت بر قابلیت بازاریابی محصوالت و قابلیات فاروش تاأثیر
منفی و معناداری دارد .اما تأثیر آن بر مشتریمداری معنادار نیست .این یافتهها با نتایم پژوهش-
های پان ( ،)2017کیلونتونگ و همکاران ( ،)2016حبیابزاده و همکااران ( ،)2016لای (،)2016
کیلونتونگ و همکاران ( ،)2015نیکفرجام و ظریفی ( ،)2015میلز و همکاران ( ،)2015رضاوانی
و خزایی ( ،)2014ساارما و همکااران ( ،)2013فراهاانی ،شاعبانی و غفااری ( )1391و گالبای و
همکاران ( )1390همخوانی دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت که ماهیت ویژه صنعت جهت
شناخت بازار مرتبط با صنعت ،شناخت نیازهای ویاژه مشاتریان صانعت و شاناخت پویااییهاای
مرتبط با صنعت بر قابلیت بازاریابی محصوالت و قابلیت فروش تأثیر منفی و معناداری دارد.
فرضیه یازدهم :منابع مالی بر مشتریمداری ،قابلیت بازاریابی محصوالت و قابلیت فروش
تأثیر دارد.
نتایم نشان داد منابع مالی بر مشتریمداری ،قابلیت بازاریابی محصوالت و قابلیات فاروش
تأثیر منفی و معناداری دارد .این یافتهها با نتایم پژوهشهای لی ( ،)2016کیلونتونگ و همکاران
( ،)2015نیکفرجام و ظریفی ( ،)2015میلز و همکاران ( ،)2015رضوانی و خزایی ( ،)2014سارما
و همکاران ( ،)2013فراهانی ،شعبانی و غفاری ( )1391و گالبای و همکااران ( )1390همخاوانی
دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت که عدم سرمایه در دسترس ،عدم تأمین مالی بینالمللی و
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عدم دسترسی به منابع ارزی بر مشتریمداری ،قابلیت بازاریابی محصوالت و قابلیت فروش تأثیر
منفی و معناداری دارد.
فرضیه دوازدهم :سیاستگذاری دولت بر مشتریمداری ،قابلیات بازاریاابی محصاوالت و
قابلیت فروش تأثیر دارد.
نتایم نشان داد سیاستگذاری دولت بار مشاتریماداری ،قابلیات بازاریاابی محصاوالت و
قابلیت فروش تأثیر مثبت و معناداری دارد .این یافتهها با نتایم پژوهشهای یاناگ و گابریلساون
( ،)2017کیلونتونگ و همکاران ( ،)2015نیکفرجام و ظریفی ( ،)2015میلز و همکااران (،)2015
رضوانی و خزایی ( ،)2014سارما و همکاران ( ،)2013فراهانی ،شعبانی و غفاری ( )1391و گالبی
و همکاران ( )1390همخوانی دارد .در تبیین این یافته میتوان گفات کاه سیاساتهاای کاالن
دولت ،شرایط محیطی باثبات ،تسهیل صادرات و فراهم کردن زیرساختهاا بار مشاتریماداری،
قابلیت بازاریابی محصوالت و قابلیت فروش تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه سیزدهم :عوامل اجتماعی بر مشتریمداری ،قابلیت بازاریابی محصوالت و قابلیت
فروش تأثیر دارد.
نتایم نشان داد عوامل اجتماعی بر مشتریمداری ،قابلیت بازاریاابی محصاوالت و قابلیات
فروش تأثیر مثبت و معناداری دارد .اما تأثیر آن بر قابلیت بازاریابی محصوالت معنادار نیست .این
یافتهها با نتایم پژوهشهای نیکفرجام و ظریفی ( ،)2015میلز و همکااران ( ،)2015رضاوانی و
خزایاای ( ،)2014سااارما و همکاااران ( ،)2013فراهااانی ،شااعبانی و غفاااری ( )1391و گالباای و
همکاران ( )1390همخوانی دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت که مالحظات زیستمحیطی،
مقبولیت اجتماعی ،رضایت گروههای مرتبط و افزایش سود اجتماعی بر مشتریماداری و قابلیات
فروش تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه چهاردهم :مشتریمداری بر اشتغال و عملکرد بازار تأثیر دارد.
نتایم نشان داد مشتریمداری بر اشتغال و عملکرد بازار تأثیر مثبات و معنااداری دارد .ایان
یافتهها با نتایم پژوهشهای یانگ و گابریلسون ( ،)2017پاان ( ،)2017کیلونتوناگ و همکااران
( ،)2016حبیبزاده و همکاران ( ،)2016رضاوانی و خزایای ( ،)2014ساارما و همکااران (،)2013
فراهانی ،شعبانی و غفاری ( )1391و گالبی و همکااران ( )1390همخاوانی دارد .در تبیاین ایان
یافته می توان گفت که داشتن دانش درباره مشتریان ،جلب رضایت مشتری ،تمرکاز بار نیازهاای
مشتریان ،شناخت نیازهای و تقاضاهای مشتریان ،نزدیکی و ساخت روابط شخصی باا مشاتریان،
تماسهای مستمر با مصرفکننده و ارائه و بهبود محصول مطابق با نظر مصرفکننادگان منجار
به افزایش اشتغال و بهبود عملکرد بازار میشود.
فرضیه پانزدهم :قابلیت بازاریابی محصوالت بر اشتغال و عملکرد بازار تأثیر دارد.
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نتایم نشان داد قابلیت بازاریاابی محصاوالت بار اشاتغال و عملکارد باازار تاأثیر مثبات و
معناداری دارد .این یافتهها با نتایم پژوهشهای یانگ و گابریلسون ( ،)2017نیکفرجام و ظریفی
( ،)2015میلز و همکاران ( ،)2015رضوانی و خزایی ( ،)2014سارما و همکاران ( ،)2013فراهانی،
شعبانی و غفاری ( )1391و گالبی و همکاران ( )1390همخوانی دارد .در تبیین این یافتاه مای-
توان گفت که گردآوری اطالعات بازار ،نظارت بر عملکرد بازاریابی ،شاناخت کاناالهاای توزیاع
محصوالت ،حضور در شبکههای اجتماعی ،خلق ارزش از طریق شبکههای اجتمااعی ،حضاور در
نمایشگاههای تخصصی ،توانایی نفوذ در بازار و حضور در نمایشاگاههاای باینالمللای منجار باه
افزایش اشتغال و بهبود عملکرد بازار میشود.
فرضیه شانزدهم :قابلیت فروش بر اشتغال و عملکرد بازار تأثیر دارد.
نتایم نشان داد قابلیت فروش بر اشتغال و عملکرد بازار تأثیر مثبات و معنااداری دارد .ایان
یافتهها با نتایم پژوهشهای یانگ و گابریلسون ( ،)2017پاان ( ،)2017کیلونتوناگ و همکااران
( ،)2016حبیبزاده و همکاران ( ،)2016لای ( ،)2016کیلونتوناگ و همکااران ( ،)2015ساارما و
همکاران ( ،)2013فراهانی ،شعبانی و غفااری ( )1391و گالبای و همکااران ( )1390همخاوانی
دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت که استفاده از روشهای مناسب تبلیغات و فاروش ،بهباود
قابلیتهای پرسنل فروش و جذب کارکنان باتجربه در زمینه بازاریابی منجر به افزایش اشاتغال و
بهبود عملکرد بازار میشود.
پیشنهادات
 -1با توجه به تأثیر قیمتگذاری بر بازاریابی کارآفرینانه به مدیران صنعت میکروالکترونیک
پیشنهاد راهکارهای زیر را مدنظر قرار دهند :استراتژی قیمتگذاری بهینه ،اساتفاده از روشهاای
مناسب برای کاهش هزینه و ارائه خدمات با کیفیت با قیمت مناسب.
 -2با توجاه باه تااثیر ارزشاهای اخالقای بار بازاریاابی کارآفریناناه باه مادیران صانعت
میکروالکترونیک پیشنهاد راهکارهای زیر را مدنظر قرار دهند:بسترسازی اخالقی و ارزشی با توجه
به آموزشهای پایه ای و زمینه ای در حوزه اخالق کاربردی و اخالق بازاریابی تحلیلی و هنجاری
 -3بااا توجااه بااه تااأثیر ماادیریت منااابع باار بازاریااابی کارآفرینانااه بااه ماادیران صاانعت
میکروالکترونیک پیشنهاد راهکارهای زیر را مدنظر قرار دهند :سازماندهی مناسب مناابع ،بهاره-
وری منابع ،کنترل منابع و ارتقاء کیفی منابع انسانی.
 -4بااا توجااه بااه تااأثیر عواماال فناااوری باار بازاریااابی کارآفرینانااه بااه ماادیران صاانعت
میکروالکترونیک پیشنهاد میشود راهکارهای زیر را مدنظر قرار دهند :از فنااوری در فرآینادهای
تجاری سازمان استفاده شود ،از فناوری اطالعات در مدیریت سازمان استفاده شود ،از فنااوری در
عملیات سازمان استفاده شود و از فناوری در حوزههای کاربردی سازمان استفاده گردد.
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 -5با توجه به تأثیر ویژگیهای کارکنان بنگاه آفرین بر بازاریاابی کارآفریناناه باه مادیران
صنعت میکروالکترونیک پیشنهاد میشود راهکارهای زیر را مدنظر قرار دهند :افزایش تحصیالت
دانشگاهی کارکنان ،قابلیت همکاری تیمی ،دانشمحور بودن کارکناان ،مهاارت تولیاد کارکناان،
خودکارآمدی کارکنان ،تابآوری کارکنان ،داشتن هوش رقابتی و قابلیت حل مسأله کارکنان.
 -6با توجه به تأثیر ویژگیهای مدیران بنگاه آفرین بار بازاریاابی کارآفریناناه باه مادیران
صنعت میکروالکترونیک پیشنهاد میشود راهکارهای زیر را مدنظر قرار دهند :خوشنامی و میزان
مقبولیت ،خلق رویدادها ،تدوین راهبردهای برنامهریزی ،نظاارت و کنتارل ،ذهنیات کارآفریناناه،
نگرش کارآفرینانه ،مخاطرهپذیری ،خلق ارزش ،شناسایی فرصتهای کارآفرینانه ،خاالق و ناوآور
بودن ،داشتن هوش کسب و کار و استقالل طلبی.
 -7با توجه باه تاأثیر کیفیات محصاوالت بار بازاریاابی کارآفریناناه باه مادیران صانعت
میکروالکترونیک پیشنهاد میشود راهکارهای زیر را مدنظر قرار دهند :دوام و ماندگاری محصول،
توجه ویژه به طراحی محصول ،توسعه محصاوالت جدیاد ،چرخاه عمار محصاول ،بساتهبنادی
محصوالت ،بهبود موقعیت رقابتی محصول ،داشتن سابقه کیفیت محصول و برندسازی محصول.
 -8با توجه به تأثیر قابلیات درون ساازمانی بار بازاریاابی کارآفریناناه باه مادیران صانعت
میکروالکترونیک پیشنهاد میشود راهکارهای زیر را مدنظر قرار دهند :نزدیکای و سااخت رواباط
شخصی با کارکنان ،روابط شخصی میاان کارکناان ،جلساات دوساتانه باا کارکناان و ارتباطاات
غیراداری.
 -9با توجه به تأثیر ماهیت ویژه صنعت بر مشتریمداری ،قابلیات بازاریاابی محصاوالت و
قابلیت فروش به مدیران صنعت میکروالکترونیک پیشنهاد میشود راهکارهای زیر را مدنظر قارار
دهند :افزایش شناخت بازار مرتبط با صنعت ،شناخت نیازهای ویژه مشاتریان صانعت و شاناخت
پویاییهای مرتبط با صنعت.
 -10با توجه به تأثیر منابع مالی بر مشتریمداری ،قابلیت بازاریاابی محصاوالت و قابلیات
فروش به مدیران صنعت میکروالکترونیک پیشنهاد میشود راهکارهای زیر را مدنظر قارار دهناد:
افزایش سرمایه در دسترس ،تأمین مالی بینالمللی و دسترسی به منابع ارزی.
 -11با توجه به تأثیر سیاستگذاری دولت بر مشتریمداری ،قابلیت بازاریابی محصاوالت و
قابلیت فروش به مدیران صنعت میکروالکترونیک پیشنهاد میشود راهکارهای زیر را مدنظر قارار
دهند :در نظر گرفتن سیاستهای کالن دولت در تدوین برناماههاای شارکت ،در نظار گارفتن
شرایط محیطی باثبات ،شرایط صادرات و فراهم کردن زیرساختها.
 -12با توجه به تأثیر عوامل اجتماعی بر مشاتریماداری ،قابلیات بازاریاابی محصاوالت و
قابلیت فروش به مدیران صنعت میکروالکترونیک پیشنهاد میشود راهکارهای زیر را مدنظر قارار
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دهند :مالحظات زیستمحیطی ،مقبولیت اجتماعی ،رضایت گاروههاای مارتبط و افازایش ساود
اجتماعی.
 -13با توجه به تاأثیر مشاتری ماداری بار اشاتغال و عملکارد باازار باه مادیران صانعت
میکروالکترونیک پیشنهاد میش ود راهکارهای زیار را مادنظر قارار دهناد :داشاتن داناش دربااره
مشتریان ،جلب رضایت مشتری ،تمرکز بار نیازهاای مشاتریان ،شاناخت نیازهاای و تقاضااهای
مشتریان ،نزدیکی و ساخت روابط شخصی با مشتریان ،تماسهای مستمر با مصرفکننده و ارائاه
و بهبود محصول مطابق با نظر مصرفکنندگان منجر به افزایش اشتغال و بهباود عملکارد باازار
میشود.
 -14با توجه به تأثیر قابلیت بازاریابی محصوالت بر اشاتغال و عملکارد باازار باه مادیران
صنعت میکروالکترونیک پیشنهاد میشود راهکارهای زیر را مدنظر قرار دهند :گردآوری اطالعات
بازار ،نظارت بر عملکرد بازاریابی ،شناخت کانالهای توزیاع محصاوالت ،حضاور در شابکههاای
اجتماعی ،خلق ارزش از طریق شبکههای اجتماعی ،حضور در نمایشگاههاای تخصصای ،تواناایی
نفوذ در بازار و حضور در نمایشگاههای بینالمللی.
 -15با توجه باه تاأثیر قابلیات فاروش بار اشاتغال و عملکارد باازار باه مادیران صانعت
میکروالکترونیک پیشنهاد میشود راهکارهای زیار را مادنظر قارار دهناد :اساتفاده از روشهاای
مناسب تبلیغات و فروش ،بهبود قابلیتهای پرسنل فروش و جاذب کارکناان باتجرباه در زمیناه
بازاریابی.
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